
! D. (JUNE) BIRŽELIS 1899 M, Metas VI
Entered as second class mail matter at the Post-Office at Elizabeth, N. J.

Žinios isz Amerikos.

Kalavijas.
— Admirolas Dewey grįžta nuo Filipini- 

szką salą į Ameriką. Amcrikiccziai labai ji 
guodėja ir ant jo priėmimo, be abejonės, pa
kels kokią szventę. Dewey grįžta i Amerika 
dėlko, kad nuo seiliaus scrguliuoja.

— El Cobre, ant salos Kubos, nežino
mas vagilius apiplėsze stebuklingą stovylą 
Motinos Dievo, paimdamas nuo jos brangu- 
mylią už §25,000. Prie tos slovylos rinkda
vosi dievobaimingi isz visos Kubos, Meksikos, 
netisz Europos, sudedami gausingas aukas. 
Suaresztavojo kokį amerikieti, ant katro krito 
pažvelgimas, kad tai jisai papildė tą piktadė- 
jistę.

— Sudas už susimuszimą trukiu ties, Ex
eter, Pa., 12 gegužio, kur ant vietos tapo už- 
musztos 29 ypatos, atrado kaltais inžinierių 
Oi'rel ir konduktorių M ogee už greitą važia 
vimą ir inžinierių Wildermuth už stūmimą at 
gM trūkio. Prie tos’ provos (bylos) pasirodė 
dar vienas szlyksztus dalykas, kad žmonės 
uniformose, taigi turbūt geležinkelio tarnai, 
kraustė kiszcmus užmusztą ir sužeistų. Tą 
dalyką sūdąs ketina gerai isztirti.

Žinios isz pasviecziu.
— Maskolijos caras su savo rodą nutarė, 

kad prasikaltėliai neturi būti dauginus siim- 
cziami į Siberiją, nes tas kenkia iszsiauklė- 
jimui tos szalies. Caras paskyrė komisiją su 
pirmsėdžiu gv. Muravjovu, kuri turi iszrasti 
kitokį būdą prasikaltėlių nubaudimo-

------o------
Konstantinopoliuje numirė armėnų 

katalikų patrijarka, Azarijanas, vyras 
didelių gabumų. Kad pirm io metų 
popiežius norėjo įsteigti Konstantinopo
liuje katalikiszka patrijarkatą, visi sake, 
kad pirmu ,, vice-popiežium” buses Aza
rijanas.

Diena i Gegužio (metine darbinį- 
kųszvente) visoje Europoje praėjo ro
miai: nebuvo ne tokių susirinkimų, ne 
demonstracijų, kaip pirmiaus. , ,Hamb. 
Nachrichten” sako, kad per tai pasiro
dė nupuolimas socijal-demokratijos. 
Tas dienrasztis iszskaito daug įstatymų,

kurie buvo daromi ant labo darbinįkų, o 
priesz juos vienog balsavo socijal-demo- 
kratai. ,, Dėlto nėra ko ir stebėtis” tę
sia H. N ach r., kad mislijanti dalis 
darbi nįkiszkos luomos darosi kas kart 
atsargesniais. Berlyne nežiūrint ant 
atliepimų komiteto pabrikai nenustojo 
dirbti, o ant susirinkimų suėjo suvis 
labai mažai žmonių. G

----- o-----
Visokios žinios.

Ant visasvietines parodos 1900 m. 
Prancūzija rengia sekciją ginklų, varto
jami] prie medžiokles, nuo seniausių lai
kų. Paroda bus retrospektyviszka ir, 
jeigu tikėti užtikrinimams, labai akyva.

----- o-----
Pastaruose laikuose Turkijoje užgi

mė užmanymas sutraukti visus iszpažin- 
to.j-us Mahometo į vieną krūvą. Tam 
tikslui siunkziami yra į Aziją ir Afriką 
agentai propaguoti panislamiszką idėją. 
Sultonas tai propagandai karsztai prita
ria. Kaip tik pasirodė, kad sultonas 
trokszta susivienyjimo mahometonų,, 
arabų ir kurdų szeikai pradėjo tuojau 
szaukti savo pavaldinius, kad pripažįtų 
sultoną už savo galva. G O G

----- o-----
Pamename, kiek trukszmo pakėlė 

pirm dviejų metų Austrijoje vokiszki 
nacijonalistai, kad gr. Badeni suteikė 
czekams lygybę kalbos su vokiecziais. 
Obstrukcija, musztynes ir visoki skanda
lai traukėsi Austrijos parlamente per 
dvejus metus, kol ant galo Wolff, Scho- 
enerer ir kiti užsidegę nacijonalistai vie- 
szai neatsisakė nuo katalikiszko tikėji
mo. Tas atpuolimas nuo katalikystes 
yra visai ne tikejimiszka, bet vien tik 
politiszka demonstracija, nes pas Aus
trijos vokieczius „szalin nuo Rymo” rei-į 
szkia ne ką kitą, tik ,,artyn prie Prūsų”. 
Dabar didesne puse Austrijos vokieczių 
atvirai iszreiszkia norą prikergti savo 
tėvynę prie Vokietijos. Priežastis to
kios judoszystes guli ne tame, kad Cze- 
kijoje abidviem vietinėm kalbom (voki- 
szkai ir czekiszkai) likosi suteiktos lygios

tiesos, bet greieziau tame, kad pasta
ruose laikuose ant vieszpatystes reikalų 

; pradėjo daryti didelę įtekinę slovėnai. 
Tas vokiecziams nepatinka; ,,Mes no
rime turėti vokiszką Austriją, o ne sla- 
viszką” szaukia jie: ,,Jeigu to padaryti 
neįstengsime, tai ją pražudysime”. Ir 
sztai dabar Austrijos ,,patrijotai” glau
džiasi prie Prūsų, nori padaryti savo 
tėvynę Vokietijos provincija ir vietoje 
tautiszko hymno gieda— Bismarklid’ą.

----- o------
Akyvą paliepimą iszdave neseniai 

maskoliszka ,, Sviatieiszij Sinod”. Pa
gal jį uždrausta ant vieszų susirinkimų 
produkuoti per fonografą varpų skambi 
nimą, bažnytinius giedojimus irdvašisz- • • »
kas prakalbas. Profanaciją mat..... 
Pirm de^zimt metų tas pats’,,Sinodas” 
uždraudė laike laidotuvių neszti vainikus 
nes tai esąs. . . . stabmeldiszkas papro
tį s.

-----o-----
Odesos portas pavojuje. Pagal pa

skutines žinias ties juo atsiskyie nuo že
mes didelis plotas ir paėjęs vandeniu su
stojo, per ką portas likosi pagadįtas. 
Priežastis guli tame, kad požeminis 
vanduo neturėdamas kur iszbegti, ple- 
szo žemę, o paskui atplesztus plotus va
ro toliau i mares. Prie kiekvieno tokio G
atsitikimo lieka szaukiama komisija, ku
ri pakalba, paszneka ir visą reikalą pa
lieka — ,,bez posliedstvij”.

Maskoliszka valdžia nupirko į savo 
locnastį dvarą Puszkino (sielo Michai- 
lovskoje). už 115 tukstanezių rublių. 
Rengia ji tenai tautiszką muzejų vardo 
Puszkino. Szįmet sukanka 100 metų 
nuo gimimo to poeto.

--------o--------

Musų keliaujaneziu agentu yra Sta
nislovas Lukoszeviczius. Jam daleista 
rinkti prenumeratas ir visokius apstelia- 
vimus. Pas jį taipgi galima gauti nusi 
pirkti visokių knįgų.
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Isz Lietuvos.
— Isz Marijampolės Kalba pas mus, 

buk ateinantį rudenį bus tikrai atidaryta mo- 
teriszka progimnazija. Da priesz Kalėdas pra
dėjo rinkt paraszus nuo miesto gyventojų. 
Ut-zlaikimui tos progimnazijos, seko, reikalą 
uja nuo gyventojų apie lb tukstanczių rublių 
kas melas. Pavieto virszinikas ir popas pro
teguoja nekokių panų Episzov, žinoma, mas- 
kalkų. Be to da kelios maskalkos praszė da- 
leidimo atidaryt tų progimnazija. —

— Kuratorius Varszavos mokslo apskri- 
czio daleido p. Malvynai Krzyvablockiutei a- 
tjdaryt ir užlaikyt privatiszkų mergaiczių vie- 
nklesinę mokyklų, kur iszguldymas mokslo 
dalykų bus atliekamas maskoliszkoje kalboje 
(apart iszguldymo religijos ir prigimtos kal
bos). Ant rytojaus po parėjimui virsz minėto 
daleidimo, atėjo pas p. K. žeinskisi užklaus- 
daini, kokių tiesų ji turi mokint mergaites. 
Pamatę daleidimų, žemskiai iszėjo nieko nepe 
SZę.

— Naumiestis (Suvalkų gub.) 
Kaipo pavietiniame mieste gyvena czionai 
visi pavieto vyriausybės ,,czinovnikaik‘. Terpu 
jų yra ir žemsk'm virszininkas, nekursai isz 
kokio tai pulko prasiszalinęs poruczninkas 
Gorielovas. Žmogus tai yra tamsus, siaura
protis, perdėm persisiurbės maskoliszkų dū
ku ir atsidavęs platinimui to dūko terpu lie
tuvių. Na, tas darbas jam vis gi labai men
kai sekasi ir apart juokų nieko isz jo maskoli- 
nimo neiszeina. Sztai vienas toksai juokingas 
jo „pasiprocevojimas” ant maskolystės dir
vos: Kada parėjo isztarmė studentui Daniliau
skui sėdėt 6 mėnesius Kalvarijoje, jisai gyve
no pas pavieto virszininka už vaikų mokinto
ja. Daniliauskas, kaipo buvęs studentas uni
versiteto, ncsziojo studentinius rubus. Tos 
,,kazennos” drapanos labai nepatiko musų 
virszininkėliui Gorielovui. „Kaip, girdi, 
toksai Daniliauskas, apsūdytas politiszkas 
prasikaltėlis, ir ncszioja mandierų Imperato- 
riszko universiteto studentų? Kokia-gi ežia 
bausmė jam bus”? Ir būtinai p. Gorielovas 
norėjo nuplėszti nuo to ne,laimingo kalinio 
paskutinias jo drapanas ir apvilkti į aresztan- 
tų szinelį. Tik pavieto virszininko pasiprie- 
szinhnas apstabdė narsumų to žemskių vyres
niojo. ir Daniliauskas galėjo savo drabužiuo
se iszkeliaut į Kalvarija.

(Isz Ukinįko)
— Isz V~o zonų (U Km. p.) Szalinin- 

kai buvusiojo Strazdo, „strazdininkais,, vadi
nami, žymus yra nemųstuotu savo girtuoklia
vimu garsio Sterkinės karoziamoje 4 d- gruo
džio m. lakė už iszrinkimų į starszinas vieno 
isz jo szalininku, p. Skardžiaus Apie pus 
nakti pasigedo, kad vieno isz garsiųjų vibor- 
nuju, Neliubszio’ nėra; atvilko anų isz patalo 
ir teip suko tavo jo, kad tas vos givastes nenu
stojo. Petniczos ryt eidamas ant Rarotų rao- 
tieriszkosios rado ji patvorje jau sustingusį ir 
be jausmu. Par didelę storonę vos pavyko 
atgaivinti. Tatai pamokimas, kad ant rinki
mu nereikia par balsiai szaukti už kų nors, 
nes paskui bus par labai mylimas, o tas nevi- 
sados 'gerai pasibaigia. U t i q u e. 

Negal tilomispraleisti ir O p so s bažniezos, 
kurios apylenkėje givena lietuviai, o pamok
slai vien tik lenkiszkai tesakomi. Tenai ir ko
medijų nebedaro: nebeskaito lietuviams nei 
Evangelijų. Teip-pat ir Pliusų bažny- 
czioje žmonis negirdi lietuviszkų pamoksi,u 
nors tame apskritije yra pora grinų lietuvisz 
kų sodžių o po kitus sodžus senieji tebekalba 
lictuviszkus potierius; jaunieji jau lenkisz
kai iszmokyti. O kas juos iszmokė? Atsi
liepkite!

(Isz Tėvynės Sargo.)

--------o---------
III.

AR VISUS VIESZPATS KRISTUS 
PASZAUKIA IN TOBULIN

GĄ GYVENIMĄ?
(Tąsa.)

Prie treczio menciaus priguli tobu- 
lystė paprasta, katra ant te remiasi, i- 
dant saugotis griekų netiktai smertelnų, 
ale ir kasdieninių, tai yra užlaikyti tei
siai visus prisakymus Dievo ir savo sto
no. numylėti maldą, lankytis dažnai 
prie szventų sakramentų, ant galo pil
dyti milaszirdingus darbus; prie minė
tos tobulystes yra visi krikszczionys pa- 
szaukti, tuom paežiu, jog vadinasi krik- 
szczionimis.

Nori persitikrinti, atskleisk lapus 
Evangelijos, skaityk: ,,Bukit tobulais, 
kaip Tėvas jūsų dangiszka^ yra tobu
las”, ,, Mylėsi Vieszpatį Dievą save isz 
visos szirdies tavo, isz visos duszios ta
vo, isz visų spėkų tavo”, ir vėl , ,kas no
ri su manim eiti, tegul iszsižada pats sa
vęs, ims kryžių mano ir seks manę”. Tą 
Kristus netiktai į apasztalus pasakė, ale 
į visus krikszczionis; todėl visi turi eiti 
su Kristum, tai yra pildyti tobulystę pa
gal savo stono. Ar teisingai žmones 
svieto kalba, buk į krikszczioniszką to
bulystę tiktai zokonįkai ir dvasiszki pa- 
szaukti? Teisybė, zokonįkai ir kunįgai 
asztriaus prie jos yra paszaukti, ale ir 
svieto žmonių nuo jos neiszima, nes 
Kristus pasakė į visus abelnai ,,Bukit 
tobulais”. Esam sutvėrimais Dievo, o 

' Dievas musų pradžia ir pabaiga, musų 
viskuom, Dievui prigulim visai. Esam 
tarnais ir nelaisviais Dievo, nes Jis mu
sų ponu ir atpirkėju; bet tarnas turi pil
dyti prisakymus Savo pono ir tai tuom 
tobulinus pildyti kuom geresnis ponas, 
kuom gausesnis atlyginimas, todėl mes 
tarnai Dievo turim pildyti prisakymus 
taip gero ir duosnaus pono, o tą tarnys
tę tiktai per tobulystę krikszczioniszką 
galim atlikti. Esam vaikais Dievo, nes 
Jis mums suteikė gyvenimą dvejopą že-

miszką ir dangiszką, Jis mus peni, ap
dengia, saugoja nuo viso pikto, argi to
dėl nevertas dalykas, idant vaikai visa 
szirdžia mylėtų taip gerą levą?

Esam krikszczionimis, tai yra, mo
kytiniais, kareiviais, sekiotojais Kris
taus, ale koks tai butų per mokįtinis, 
katras neklausytų savo mokįtojaus, koks 
but per kareivis, katras bėgtų nuo sztan- 
daro (vėlevos) savo vadovo. Todėl, jei
gu esi krikszczioniu, buk panaszus į 
Kristų, tai yra sek Jį teisiai, kitaip nee
si vertas to vardo krikszczionies, o kas 
teisiai Jį seka, tas yra tobulas.

Bet, ant nelaimės, kaip mažai žmo
nių klauso balso Dievo, kaip mažai po 
Jo eina, ypatingai musų pagedusiame 
amžiuje, kadangi taip daug papuola į 
isztvirkimą, o paskui į patrotyjimą tikė
jimo, o ir isz tų, katrie norint ir užlai
ko tikėjimą, negyvena pagal jo dvasios 
tiktai pagal savo gyvuliszKų pageidi
mų.

IV.
AR VISI GALI DASIEKTI 

TOBULYSTĘ?
Visi, norint nevisi vienokiame lai1 

psnyje; kadangi laipsnis priguli nuo va
lios Dievo ir musų sądarbavimosi.

Vieszpats Dievas trokszta, idant 
mes visi butumem tobulais, nes kaipo 
meilė nepabaigta, nori Jis ant musų vi
sų iszlieti szaltinį mylistų savo, idant jas 
padaryti vainiku garbės ir karalystes 
savo.

Teisybė, tokios duszios yra gau- 
siaus apdovanotos mylistomis, beje du
szios szventų, ale tuom paežiu nėra nu
skriaustos kitos. Tobulystę yra kaip 
anas miestas apsireiszkimo, turintis dvi- 
leka vartų vedanezių į visas szalis svie
to, ant ženklo, jog žmonės visų tautų, 
stonų ir amžiaus gali perjuos įeiti. Insi- 
veizek akia tikėjimo, kaip per juos grū
dasi daugybė nesuskaitoma tarp jų vy
rai ir moterys, seni ir jauni, dvasiszki ir 
svietiszki, ponai ir tarnai, galvocziai ir 
praseziokai, galingi ir biedni. Jokis 
stonas nei amžius nėra kliuczia į gyve
nimą tobulingą. Nes Dievas nedaro 
skyriaus ant darbų pavirszutinių, kaip 
tai ant biednystės, ligos arba vertės, ale 
tiktai ant duszios. Tie, katrie renka į 
kareivius, žiuri ant amžiaus, ūgio, S) los 
kūno; Karalius dangaus nereikalauja 
to, ale priima į savo tarnystą senelius, 
raiszus, aklus, ir reikalauja tiktai tiek, 
kiek gali. Būti doru, mylėti Dievą ko-
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žnas isz musų gali, o to jau Dievui pa
kanka. Kokiame norint esi stone, ga
li būti tobulu. Perbėgk eiles szventųjų 
Bažnyczios, o atrasi, jog isz jų paėjo 
isz alatos (pustynes), ale daugybės tai- 
posgi ir isz miestų pilnų gyvenimo, 
daug isz griežių ukinįkų, isz abazų ka- 
rinmenos. dvarų karaliszkų. Atrasi te
nai netikini dvasiszkų visokio k/.psmo 
ir zokonįkų isz visokių zokonų, ale at
rasi taiposgi karalius ir karalaiczius, 
kaip tai: szv. Liudvikas Prancūzijos, 
szv. Henrykas Prūsų, szv. Edvardas 
Anglijos, szv. Ferdynandas Ispanijos, 
szv. Staponas Ungarų, szv. Kazimieras 
Lietuvių. Atrasi karalienes ir kunįgai- 
ksztienes, beje: Klotyklą, Elzbietą, Ku
nigundą, Jadvygą. Atrasi dvarponius, 
beje: szv. Tamoszius, ministrų szv. A- 
pollonius, senatorių szv. Dionizius, sė
džių szv. Marcianas, Klaudius, daktarų 
szv. Kosma ir Damianas, vertelgų szv. 
Fulgencios, Gordon, amatnikų szv. 
Juozapas, kalvių szv- Krispinas, sziau- 
czių szv. Onufras, kriauezių szv. Proku- 
las, ukinįkų szv. Izidorius, vienu žodžiu 
atrasi tarp szventų tarnus ir tarnaites, 
beje: szv. Vitalis, szv. Afra, szv. Zyta, 
atrasi elgetų, kaip tai: szv. Aleksas, 
szv Benediktas etc.

Norėti pamesti gyvenimą tobulą 
krikszczioniszką moterystėje, vertelgys- 
tėje arba bile kokiame kitame stone ant 
svieto, butų tai piktžodžiavimas Dievui 
ir atstūmimas nuo saves mylistos Dievo.

Kada sykį priesz šventą Katariną, 
tada dar už vyro esanezią, darodinėjo 
tūlas zokonįkas pranciszkonas (matyt 
dėl iszbandymo), jog ant svieto negali 
tobulai Dievo mylėti, szventoji pargrį
žus namon su dideliu užsidegimu tarė: 
,,O Dieve, meile mano, kas man ken
kia, idant Tave negalėcziati mylėti? 
Jeigu svietas arba stonas moterystės ga
lėtų tą meilę sulaikyti, kaip ta meilė bu
tų menka, nieko neverta! Ale asz ži
nau, jog dėl meilės nėra kliuezių. Gali
mas todėl dalykas ir ant svieto būti to
bulu, nes ir ant svieto galima mylėti 
Dieva.” c

Apie Chicagos Lietuvius.
Nusibodo mums skaityti laikrasz- 

cziuose Chicagos lietuviszkos szv. Jur
gio parapijos barniai, kaipo tai Lietuva 
ant Kataliko, Katalikas ant Lietuvos, 
arba geriaus sakant, A. Olszevskis ant 
kunįgo Krauczuno ir prieszingai, vienas

kitam drebia purvais, kokius tik gali 
pasemti. Kas-gi gali isz to iszeiti? Ne
žinia, ar jie mislyja tuomi sau daugiau 
skaitytojų pritraukti, ar vienas kitą su- 
naikyti! Matyt, ant to varosi. Pagal 
mano supratimą, tas yra labai ir labai 
nedailu, kad mes tarpu save ėdamiesi. 
Juk jau rodos, kaip priežodis sako, ir 
gardu radus reiktu prinešti. Asz isz sa
vo pusės velycziau susitaikyti; nors mes 
toli būdami negalime žinoti katras yra 
kaltesnis, vienok, kaip visados sakosi, 
jei vienas kvailas, kitam reikia turėt dau
giau iszmanymo; taigi reiktų vienam ar 
kitam nusileisti. Taigi velycziau Jums, 
Broliai Lietuviai Chicagiecziai, jei tik 
galima, suvesti tuos du prieszu į sutai
ką, o bus daug smagiau, nei ką sziąciien 
po visus laikraszczius skaityti protestus, 
kokius ten laiszkus etc., juk tas, galit 
žinot, neatnesz mums garbės, tiktai pa
nieka. Geidžiu asz to isz isz visos du- c
szios, visad ramybę mylintis

M., vertelga.

PIRMUTINE L1E1UVISZKA TRAUKTU
ME FOTOGRAFIJŲ IR MALEVONE

VISOKIU PAVEIKSLU.
Turiu didžiausią ir geriausią trauktuvę 

fotografijų. Darbą atlieku pigiai, greitai ir 
gerai, ką ir kožnas atsiėmęs savo fotografijas 
pasidžiaugia. Dirbu žvilganezius, malevotus I 
ir tuos, ką iszrodo kaip skuriniai, ir traukiu 
nabasznįkus jūsą namuose.

Kas turit fotografijas isz Lietuvos savo 
tėvu arija prisiegą, o norėtumėt ir patys ant 
ją but, prisiuskit abidvi fotografijas, o pada- j 
rysim, kad iszrodis taip, kaip butu buvę visi 
sykiu traukti.

Preke už tokias fotografijas, 6 $3.oo, o 
12-SI.oo. Malavoti 65.oo už tuz.; §2.oo 'rei
kia prisiųsti sykiu su fotografijom, o kitus 
kaip gausit pirmą prabą.

Taipgi mokinu daryt fotografijas už 625 
ir duodu lekcijas dėl ■malevojimo dideliu pa
veikslu 50 et. už adyną, arba §20 už xvisą isz- 
mokinimą. Szitą darbą gali mokįtis vyrai, 
vaikinai arba merginos ir kožnas gerai ir grei- 
greitai iszmokt. Szita profesija yra labai 
naudinga del lietuvių, tad nesnauskit, bet 
griebkitės prie mokslo, o iszmoke nesigaile- 
sit.

Dėl traukulio fotografiją vis tiek lyja ai 
gražu. Adara sziokiom dienom ir nedėlioni 
nuo 8 ryto iki 6 vakaro.

Su guodone
Benšon

370 Bedford avė. 
Brooklyn, N. Y.

— Nesusidraugauk per daug, tai 
nereiks pyktis.

— Padaryk kam gero 99 sykius, o 
paskui vieną sykį nepadaryk, tai tuo- 
jaus užmirsz, kad kada nors ką gero 
padarei.

Pajieszkojimai.
Pajieszkuu savo viengenezio Benedikto 

Uržos, paeinanezio isz Kauno rėd. Panevėžio 
pav. Gikonią kaimo. Jis pats, arba kas kitas 
apie jį žinotą, teiksis duoti žinią ant szio an- 
traszo: Jlion Volovicz

210 Front st. Eliza bethport N. J.
------ o-------

„Garso“ agentai.
kurie turi tiesą rinkti apgarsinimus, prenu 
meratą nuo skaitytoją, priiminėti orderius 
ant visokią drukoriszką darbą etc. yra szie:

K. Jasulaitis, 347 Henderson str.
Jersey City, N. J.

J. Daukszjs, 29 N. Welles str. alley,
W' kės Barre, Pa.

Fr. Blaževicz, 1120 Moyamensing avė- 
Philadelphia, Pa.

K. Mnzikcviczius, 622 Spruce str.
Reading, Pa.

T. J. Staven, Grand Rapids, Mich
Stanislovas Masalskis, 275 Grant str.

Brooklyn, E. D.'
W K. Pūkas, 258 Botlc ave. Pittston, Pa

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei 
l^hiba Urentai l^ooms

100 N. Centre Street,
Pottsville Pa

J.. M. Smalcnskas
Manageris ir liežuvnįkas — lietuviszkoj, 

lenkiszkoj, rusiszkoj ir slavėniszkoj kalbose- 
COLUMBIAN RELIEF FUND ASSOCIA
TION. Office — 738 Drexel Building.

Philadelphia, Pa.
Ta draugystė tcisingjausia už visas ir 

pigiausia. Iniokėt reikia įstojimo 65.00, o 
paskui kas mėnuo po 61.00, o laike ligos mo- 
kasi, kokioj užraszytas ant „Police”. Yra 
nuo §25.00 iki 65.00 sergant, o vis tik už vie
na doleri ant mėnesio. O C

Tlie lev M Barsi Heiiss.Stein & Markovigz, v,-op,-..
PARDUODA

Drapanas ir visokius vyrą aprėdaius.
Taipgi iszvalo ir taiso visokius drabužius 

gerai ir labai pigiai.
Ateik ir persitikrįk pats.

138 First st. Eliza betbporth, N J

Szviezias pienas randasi pn.
220 I-st st. stotis po nr. Garso.
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Pasarga. Tūli tautiecziai, girdėt, 
pyksta ant laikraszczio ,, Garso”, buk 
jis talpinąs vienpusiszkas žinias ypatin
gai kas link armyderių Chicagos para
pijos. Katrie taip mena, labai mena, 
labai klysta, nes Garsas tams daiyke 
yra visai neutraliszkas, neužtaria nei už 
kun. Krauczuną nei už Lietuvą, tiktai už 
teisybę. Ypatingai girdėt daug mal- 
kontentų link patalpinimo koresponden
cijos ,,Raitelio” isz Chicagos; mes czio- 
nai nematome jokio apgynimo Krau- 
czuno, tiktai talpinom žinią korespon
dento, katras geriaus gali žinoti prieti
kius vietinių armyderių, negut toliaus 
gyvenanti. Jeigu vienos pusės iszsitei- 
sinimus skaito, tai tegul skaito ir prie- 
szingos, už katrą ne laikrasztis ale ko
respondentas atsako „ergo audiatur et 
altera pars.’ 

-----o-----

Lietuviai Amerikoj.
Elizabeth, N.J. Piknįkas lai

kytas 30 dieną Gegužio nusisekė pui
kiai, pasidėkavojant gražiam orui. Sve- 
czių buvo įvales kaip vietinių, taip ir isz 
aplinkinių miestelių; buvo taipgi daug 
isz New York’o, Brooklyn’o ir net isz 
Philadelphijos. Visi apsiėjo konoman- 
dagiausiai, bovijosi dailiai, pervirsz 
girtų nebuvo matyti, vis tik paežiam 
smagume, be jokių barnių ir pesztynių, 
kas dėi lietuvių turi but didele naujiena. 
Matyt, Elizabeth’o lietuviai pažįsta man
dagumą ir tarp jų nesiranda pusgalvių. 
Uždarbio draugystei parėjo suvirsz 100

dolerių.
Darbai pas mus gerai eina, 

darbių taipgi daugybe yra, nes pagar
sėjus, kad ežia dirba pusėtinai, priva
žiavo daug labai isz kitų miestų, per ką 
visiems neužtenka darbo, kadangi vie
tinių yra įvales. Czia dar grinorių tiek 
privažiavo pastarame laike ir dabar vis 
kasdien pribuna, kad baimė. Tikrai 
pastebėtinas užplaukimas szįmet grino
rių; nežinia, ar tai priesz gerą, ar blogą, 
greieziau iszsirodo priesz blogą, nesma 
gu!

— Apsilankė czia Martynas Lojti
kas isz Duryea, Pa. ir 27 Gegužio nuva
žiavo tiesiok į Lietuvą atlankyti savo 
gimines.

— Lietuviai neužmirszkite savo 
tautieczio Ignaco Gricevicziaus, jei ku
riam reikalinga yra nusipirkti kokių ap- 
rėdalų.

— Pas p. S. Makaucką, agentą lai- 
vakorezių, isz visų krasztų Suvienytų 
Valstijų Lietuviai perka laivakortes ir 
per jį siunezia į Lietuvą pinigus, nes 
jis greieziausia nusiunezia.

Scranton, Pa. Naujas miesto 
majoras, James Moir, atstatė visus pri- 
vatiszkus polycmonus. Buvo tarp jų 
trys lietuviai; joki rupinimaisi nesugrą
žino jiems nustotų vietų.

Darbai susilpnėjo; atsiranda tokių, 
ką pėdės gauna tik 4 — 5 dol., ko se
niau Scrantuose nebuvo girdėti. Dau
gelis žmonių važiuoja į Illinojaus valsti
ją, arba ir dar toliau: į Mexico, Monta
na ir Washington State. Ant vietos 
iszvažiavusių atsirado daug grinorių.

Forest City, Pa. Antroje die
noje Sekminių atsitaikė baisi nelaimė 
ant geležinkelio. Juozas Petrikis su 
trimis kitais draugais taikėsi užsisėsti 
ant tavorinio trūkio; buvo jau pasigrie
bęs už rankenos ir bėgdamas pagal va
goną rengėsi szokti, kad tuo tarpu pasi
pynė jam po kojų jo draugas, kurs buvo 
pasilenkęs pasiimti nupuolusios skrybė
lės. Petrikis neiszsilaikė ir nukrito po 
trukiu. Keturi vagonai, tenderis ir lo
komotyvą pervažiavo per jį; visas kū
nas likosi sudraskytas į szmotelius, tik- ■ 
tai galva ir pecziai pasiliko sveiki.

Petrikis buvo 19 metų amžiaus ir 
metai tik Amerikoje.

B r o k 1 y n, N. Y. Lietuviai mu
sų miesto labai drueziai darbuojasi ant 
lietuviszkos dirvos, girdėdami jog yvai- 
riose lietuviszkose kolionijose stengiasi 
savo vardą pakelti, todėl ir musų Betu

viai nesnaudžia. Pereitą sąvaitę ant
bet be- vienos Veselkos tūlas tautietis neva me-

gino būti gydytoju danezių (dentistu) 
iszmuszdamas savo draugui keturis dan
tis, ale ant .nelaimės praktika buvo ne- 
pasekminga, nes muszdamas dantis ap
draskė biskį ir žandus katrą turėjo nuga
benti į ligonbutį. Na! ar negražus kėli
mas tautos, nėra ką sakyti, bravo! ma
žu greit pervirszįs ungarus savo kvailu
mu.

---------o---------

Korespondencijos.
Philadelphia, P a. Musų 

mieste, galima pasakyti, darbai eina 
konogeriausiai, dėlto tai ir grinorių pri
važiavo be skaitliaus. Bažnytėlė, katra
pimi poros metų, rodos, buvo perdide- 
lė, o dabartės jau pasirodo permaža. 
Pilna prieina vienų grinorių, o tie, ka
trie skaito save jau neva .amerikonais, 
teisina save neidami į bažnyczią, buk 
vietos nėra kur atsisėsti, norint vietos 
dar dikeziai dėl butą staezių. Mat kaip 
greit žmogus pavirsta į ponus, juk kra- 
jaus lietuviszkose Bažnycziose nėra vi
sai tų sėdynių, vienok buna gerai. Isz- 
žiuri labai keistai, kaip tai žmogus greit 
mainosi, nežinia tiktai kas, jog ne mo
kslas tai faktas, katrą czionai Ameriko
je, galima sakyti, beveik prarado, už- 
mirszdamas brangius rūbelius savo mie- 
los motinėlės, jau apsirėdęs biskį gra
žiau į juodą žiponpalaikį, su skrybėle ir 
lazda rankoje, tai jau mislina, jog jis di
delis ponas, mokįtas, jau jam reikia at
sisėsti bažnyczioje, o paklausk ar daug 
jis davė ant bažnyczios, pasirodo, jog 
kitas beveik visai nieko nedavė, ale 
vienok jis szneka, kad bažnyczia esanti 
per maža. Atmink žmogau, jog Dievas 
maldą žmogaus priima taip gerai sėdin- 
czio, kaip ir staezio, ir jog rubai nedaro 
žmogaus nė mokįtu, nė iszmintingu, a- 
not priežodžio: ne drabužis žmogų daro, 
bet žmogus drabužį.

-----o-----
AUKOS ANT PAMINKLO 
A. A. KUN. BURBOS ISZ 

PITTSTON, PA.
Kun. M. Szedvydis $25,00
And. V. Tepliuszis $5.00
Tarnas Pauksztis $2.00
Elzbieta Žoliniutė $1.00
Juozas Kasulaitis $I*°°
Ona Kasulaitienė $1.00
Vincas Nevulis $1.00
Kazys Pucilauckas $1.00
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Juozas Petravyczia 50
M. Sabaliauckas 50
Vincas Martyszius 50
Juozas Matusevyczia 50
Kazys Kižis 50
A. Tomkevyczia 25
J. Krauczeliunas 25
Tamas Zurauckas 25
Kazys Aucziukaitis 25
B. •Vosylius 25
Katre Vosiliene 25

$41.00
Sudėjome 841.00 aukų ant a. a. 

kun. A. Busbos paminklo, bet ikisziol 
nežinome tikrai kas tą paminklą statys. 
Ar lietuviszka visuomene, ar Susivieny
jimas L. A. ? Susivienyjimas žadėjo 
duoti $100.00, bet dar nedavė. Man
ding, iszziuri nedailu, jog statytojai 
klabina tikt kitus duoti, patys nieko 
neaukaudami. O jei visa lietuviszka 
visuomene stato tą paminklą, tai taipgi 
turi turėti tiesą ir i komitetą paminklo 
statymui prigulėti. Dabar kaip mato
me isz ,,Tėvynės”, Susivienyjimas nie
ko nepripažįsta, stumia szalin kitus, žo
džiu, laiko monopolį. Ir jei ne tas mo
nopolis, tai be abejo sziądien butų dau- 
diau susirinkę aukų. Paėmė Susivieny
jimas į savo rankas, paliepė aukauti ir 
jau atliktas kriukis! ? Vertėtų ir gali
ma a. a. kun. A. Burbos liekanas nuo
kapinių perkelti ant bažnyczios szvento- 
riaus ir ten paminklą pastatyti. Jeigu 
Susivienyjimas butų nepaniekinęs iszrin- 
ktų vyrų rinkimui aukų, tai be abejo 
butų sziądien atsakanti suma pinįgų ant 
perkėlimo kūno ir gražaus paminklo a. 
a. kun. A. Burbai.

Vietinis.
P. S. Plymouth’© parapija, kuri 

yra apie $2000.00 nabasznįkui A. Bur
bai skolinga, dar iksziol nieko nepaau
kavo ant paminklo. Idem.

Aukos ant a. a. kun, Burbos 
paminklo,

Kun. B. Žindžius $10.00
Kun. J. Kaulakis $10.00

------- o-------

Aukos Paryžiaus parodos 
kasztams.

Petras Pecziokas isz Elizabethport
25Ct

Buvo $136.50, tad ,,Garso“ redakcijoj
viso labo $i36-75

P. S. Aplinkiniai gali siųsti aukas 
į musų redakciją po antraszu:

Rev. B. Žindžius 
Elizabeth, N. J.

---- o----
Margumynai.

Didžiausi daiktai ant svieto.
Didžiausia ant svieto tvorą yra Au

stralijoje aptverta drotimis ilgio 1230 
mylių. Minėtame aptvėrime randasi 
trusziai (zuikiai arba kiszkiai).

Didžiausias tunelis ant svieto szv. 
Gotardo Szveicarijoje geležkelis nuo 
Luzernės iki Medialano, ilgis minėto tu
nelio 9I milios, kasztuoja 45 milijonus 
dolerių.

Didžiausias mūras randasi Kinuose, 
iszstatytas 200 metų priesz krikszczio- 
nystę, ilgio turi 1280 m., augszczio 20 
pėdą, platumo 25 pėdas.

Didžiausias varpas yra Budduoje, 
mieste Tokajuje, Japonijoje, sveria 
1,700.000 svarų, yra keturis karius di
desnis už , ,Car kolokol” Maskvoje.

Didžiausia baczka randasi Norim- 
berge, ilgio turi 51 pėdą, 105 dyametre. 
Ant dugno minėtos baczkos gali sutilp
ti 50O ypatų.

Didžiausia gyvulių szlachtusa yra 
Chicagoje ,,Chicago Stoc-Yards”, kas
dien ulmusza 20 tukstanezių jauezių, 20 
tukstanezių avių ir 20 tukstanezių par- 
szų.

Didžiausias kybantis ant oro tiltas 
yra Brooklyn’e, Amerikoje, kasztuoja 
15 milijonų dol., per tiltą kasmet perei
na žmonių 45 milijonai.

Didžiausias kanalas ant svieto yra 
Suedce, ilgio turi 95 milias, gilino 26 
pėdas, kasztauja 100 milijonų.

Didžiausias miestas ant svieto yra 
London, Anglijoje, gyventojų turi 4, 
250,000, taip didelis kaip cielas Pary
žius, Berlinas, Peterburgas ir Roma.

Norint pereiti visas ulyczias minėto 
miesto, darant ant dienos po 10 milių 
reikia eiti 9 metus.

Didžiausia bažnyczia ant svieto yra 
katedra szv. Petro Romoje, ilgio turi 
612 pėdų, ploczio 446 pėd. augszczio 
448 pėd. Pradėta statyti 1450 m., už
baigta 1880 m. 43 popiežiai mirė pa
kol ją užbaigė, kasztuoja 70 milijonų.

Didžiausias paminklas ant svieto 
yra,,Statue of Liberty” New Yorke, 
augszczio turi 236 pėd. Galvoje to pa
minklo gali patilpti 50 ypatų.

Prancūzu Prezidentui, Forui, mirus, buvo 
iszkilminga dievomcldiste už jo duszią szven- 
tos Katrinos bažniezoje, Atviko ir maskolių 
caras su cariene ir su visu savo dvaru, nes to 
reikalauja padorumas. Prezidentas Foras bu
vo visos pasaulės laikomas, kaipo teisingas 
vyras ir iszmintingas rėdytojas Prancūzų 
vieszpatistes. Jisai buvo isz prastu žmonių, 
sūnūs neturtingu amatnįko; isz pradžios gavo 
menką mokslą, bet paskui patsai didžiai ap- 
siszvietė ir užėmė augszcziausią vietą. Mirė 
kaipo geras katalikas, aprupįtas szventais 
Sakramentais. Ant jo vietos prancūzai iszsi- 
rinko p. Lube labai augszto mokslo, bet tai
pogi žemo kylimo: sūnų sodieczio — ukinįko; 
ir dabar tebevaldant i savo ūkę.

M a s k o 1 i j o s st u d e n t ų s t r e i- 
k a s. Pradžioje szių metų visuose Maskolijos 
universitetuose studentai padare streiką, t. y. 
susitarė neit ant lekcijų, iki valdžia nepriža- 
des padaryt nekuria* permainas universitetų 
Įstatymuose. Ikisziol mat Maskolijos studen
tai yra labai valdžios suvaržyti, jie beveik 
žingsnio negali duoti be priežiūros. Kiekvie
name universitete yra valdžios Įtaisyta tam 
tikra universitetine policija— inspektoriai, 
subinspektoriai, pėdeliai. Szita policija kar
tais buna bjauresne net už ži ndarus ir žem- 
skius; studentas nuo jų kartais labai daug 
priguli. Priesz iSs-į- metus tokios bjaurios 
policijos universitetuose visai nebuvo. Apart 
to ir terpu profesorių priviso dabar apszcziai 

' visokių niekszų, kurie dauginus rūpinasi apie 
į studentų apkvailinimą, neg apie mokinimą, 
nes dabar valdžia visus profesorius pati nuo 
savęs siiiria. Mokestis už mokslą universite
tuose nuo 1884 m. beveik dvigubai pakelta.

- Toki dalykai labai nepatinka studentams 
ir jie jau nekartą kėlė straikus. reikalaudami 

sugrąžinimo Įstatymų buvusių priesz 1884 m.; 
bet tokio didelio studentų sumiszimo, kokis 
szimet atsitiko da niekur ir niekados nebuvo, 
kad visi vieszpatistes universitetai vienu kar
tu sumisztų, — Dabar visi universitetai užda
ryti, daugybe studentų iszvytų ir kaip tai 
viskas pasibaigs, sunku dabar Įspėti. Valdžia 
paprastai slepia tokius dalykus ir kiek galė
dama neduoda nieko apie tai Į gazietas raszyt, 
bet dabar, matyt iszsigandusi, placziai apgar
sino pati apie studentų judėjimą savo valdinė
se gazietosc, žinoma kur Įmanydama pamela
vo ir ant savo pusės pakreipė atsitikimus.

(Isz Ukin.)

Didelis iszpardavimas.
P.) vardu New Yorko rubsiuvių moterisz- 

kų skrybėlių, ceikių ir vyriszkų drapanų kre
mas po numeriu 210 Second st. Elizabethport 
antras durys nuo aptiekus. Visie esate szir- 
dingai už praszomi atlankyti szitą didyjj ati 
darymą, prasidedantį panedėlyje 20 Kovo. 
Visoki ceikiai drapanos parsiduos kouopig- 
iausei, 2 dailius prezentus duosime kiekvie
nam pirkikai. Visokios kleidos ir skrybėlės 
steliuotos padarytos konopigiause. Tik neuž
miršk adresą: 210 Second st. antros duris nuo 

Į aptiekos.
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IŽDU SALA
Parasze Robertas L. Stevenson.

(Tąsa. )
,,Hispaniola” stovėjo toliau už kitus laivus, ir mes tu

rėjome irtis pro juos, sukinėtis aplink vairus, keletą sykių 
užkliuvome už virvių, kurios virpėjo ant musų galvų, ir ant 
galo iszplaukę ant grynos vietos, prisiartinome prie skunos. 
Mus sutiko pasziperis Arrkw, įdegęs, senas, žvairas marinį
kas. Kaip pamacziau, buvo jisai arti 
skvajeriu. Tuo paežiu tarpu patemyjau, 
lystes tarp skvajerio ir kapitono nebuvo.

Kapitonas iszrode ant sziurksztaus

užgulmės. Ar jie visai netikę marinįkai?
-- Apie tai asz nekalbu, — atrėmė kapitonas. — bet, 

man rodosi, asz turėjau rinkti sau psgelbinįkus, nekas ki
tas... .

— Be abejo, — pertraukė daktaras. — Mano draugui 
priderėjo drauge su tamista samdyti marinįkus; bet kliaudes, 
jei kokios yra, pasidarė be pikto noro- Gal tamistai nepa-

— Laikrasztis ,,Revue Thera peutique” patalpino rasztų paduo
tą D-ro Menahem Fiodorą ant susirinkimo Konstantinopoliaus daktarų 
draugystės apie jo bandavones apželdinti nuplikusių galvų. D-ras 
Jleuahem sako, kad darant bandavones ant nuplikusios nuo ligos vie
no ligonio galvos, jis persitikrino, kad szmoteliai plaukų, psimti nuo

E- Hummel.
Pigus For niežiu sztoras, Grabo- 

rius & Speciality.
Sunbury str. Bow 4th str.

Minersville, Pa.

J. Slivinskas ir
JI. Rainis.

343 Henderson st.
JERSEY CITY >J

Užsidėjo saliuna ir laiko kuogeriau-

susiprietelevęs su 
kad tokios priete-

— Nepatinka, pone. Iszrodo jis ant gero marinįko, 
bet yra per lėtas su užgulme, kad butų geru virszinįku. Pa- 
sziperis privalo laikytis isz tolo nuo davaldinių, o negerti su 
visais!

ilg|la ik, s i sk iri f ikatoriumi atsakaneziai isodyti, prigyja odoje, 
pasidaro szaknks ir suželia kaip karklų szmoteliai susodinti į žemų; į 
du tris mėnesius jie niekuom nesiskiria nuo plati k gamtos apželdin
tos galvos. Taigi tas būdas apsaugojimo nuo nuplikimo yra daug ge
resnis, negu visokį neva stebuklingi skystimai ant atželdinimo nuslin- 

I kusi plauk Rods ir Menahcmo būdas reikalauja dar pagerinimo, 
Į bet jis surado pamatus, ko reikia ant apželdinimo nusilakusios galvos: 
j kiti daktarai gales tų būdų labjaus pagerinti. taigi gal neužilgo ne-

Gal nori nusiųsti pinįgų į L'etuvą, 
ar parsitraukti sau mylimą mergele, ar 
teip kokį giminaitį, tai siųsk szifkorte 
per mane, nes szifkort s parduodu ant 
greieziausių ir drueziausių Laivų. Taip 
gi norineziam įgyti sau savastį, pardu
odu LOTUS ir STULAS ant lengvų isz- 
ly^ų.

sius gėrvmus. Svcazius savo vaiszina. 
gerai, nes geri žmonės.

4
Elis, vynas ir alus puikiausi. 
168 Firts street

ELIZABETH, N. J.

ris.
— tiktai kad jis

Telefonas 576

delko. Vos tik spėjome įeiti į kajuta, pasirodė marinįkas.
— Kapitonas Smollet, pone, nori paszneketi su tamis-

Esu visados ant paliepimų kapitono.

Kapitonas, kurs regimai stovėjo užpakalyje pasiunti
nio, tuojau įėjo ir uždarė duris paskui save.

— Na, ką tamista pasakysi? — pakaušė skvajeris. — 
Tikiuosi, kad viskas yra parengta.

— Pone, atsakė kapitonas. — Man rodosi geriausiai 
yra sznekėti staeziai ir atvirai, kad ir prisieitų ką norints už-

žmonės ir ant galo nepatinka’pasziperis. .
ruszcziai. pa-

— Nevažiavęs su juo, nieko negaliu sakyti, — atsake 
ia,. — Jis iszrodo ant gero laivo.
— Gal tamistai nepatinka taipgi jo savinįkag? —trau-

ras.
— Geriau pabaigkime reikalą greicziau, —tarė dakta-

— Taigi pasakyk mums, kapitone, ko tamista nori.
— Gerai. Ar tamistos esate pasirižę važiuoti į szitą

— Kaip geležis — atsake skvajeris-
— Labai gerai, — sake toliau kapitonas. — 

klausėte kantriai mano pasakojimo apie dalykas, k
isz

ką ir ginklus prieszakyje; bet tiems dalykams yra gera vieta 
po kajuta. Delko-gi jų nekrauti tenai? — tai pirmas daiktas. 
Toliau, tamista vežiesi su savim keturis savus žmones; jie 
nori juos patalpinti prieszakyje. Delko neduoti jiems lovų 
szale kajutos? — tai antras daiktas.

•— Daugiau kas? — pertrauke Trelawney.
— Dar vienas daiktas, — tarė kapitonas. — Jau buvo 

daug zaunų.
— sutiko daktaras.

Bet czia įsimaisze daktaras Liverey. Itonas' ” Jie szneka’ kad tamista turi salos žemlaPb kad ant
— Palaukk! — tarė jis. — tokių klausymų czia ne

reikia. Kapitonas pasakė vieną isz dviejų: arba perdaug ar
ba permažai. Reikalauju užtatai paaiszkinimo. Tamista sa
kai, kad nemėgsti kelionės- Delko?

— Buvau pasamdytas, pone, po užpeczėtytais paliepi
mais, kaip mes sakome, važiuoti tenai, kur ponas skvajeris 
man palieps, — tarė kapitonas. — Bet dabar girdžiu, 
kiekvienas žmogus ant laivo žino daugiau už manę, 
yra negerai, kaip tamista mislyji?

— Žinoma, negerai, — atrėmė daktaras.
• — Toliau, — sakė kapitonas — patyriau, kad 

kiame jieszkoti iždo. Akyviausia, kad iszgirdau apie tai nuo 
paežių mano pavaldinių. Iždas yra opus daiktas, — staeziai 
sakant, nemėgstu iždinių kelionių, — ypatingai, kad jos turi

' kad

kad sala guli.... O *
Czia jis pasakė ilgumą ir platumą.
— Asz niekados apie tai nekalbėjau, — suriko skvaje

ris, — nė vienam žmogui!....
— Žmonės ant laivo žino tai, pone, — atrėmė kapi

tonas.
sun-

si iszreikszta papūgai.
— Silvero papūgai? —paklausė skvajeris.

ko skvajeris.
— Czia nedaug sveria, kas pasakė, — atrėmė dakta

ras.
Nė kapitonas nė daktaras nepaisė ant užsiginimo Tre

lawney’o. Nepaisiau nė asz, žinodamas jo ilgą liežuvį, bet 
szitame atsitikime, man rodosi, skvajeris turėjo tiesą; niekas 
nepasakė, kur sala guli.

— Gerai, — traukė toliau kapitonas, — nežinau, kas 
turi žemlapį, bet praszau jo nerodyti niekam, net man ir pa-

pasakyti, kad iszpliaukszta, iszzaunyta. Man rodosi, kad 
nežinote, ką dabar daryti, o asz sakau, kaip mislyju — gyva
stis arba mirtis ir prie to visko-didelis atsargumas.

vietos.
-- Kaip matau, — tarė daktaras — tamista nori, kad 

visas dalykas butų laikomas paslaptyje ir kad mano draugo 
— Aiszku ir manding gan teisinga,° — atsake dakta-1žmonBs užimtH vis5 laivo užpakalį ir tnretų po ranka paraką 

ir ginklus. Kitais žodžiais, tamista bijaisi maiszto?ras. — Mes rizikuojame, bet neesame taip neiszmanancziais,
kaip tamistai rodosi. Toliau, tamista sakai, kad nemėgsti (Toliaus bus.)

Czebatai ir Czeverykai!
Jei nori pirkti ezebatus, ezeveril 

arba kolioszus, tai eik pas
Louis J. Sauer.

ant
170First Corn. Court str.

Czia tu rasi geriausius czeverik - už 
pigiausia prekg visam mieste. A> ne
laikau blogo tavoro.

F. L. & A. Heidritter
DASTATO

Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną dėl Im tu 

pjovimo ir apdalinimo. Gausi viską, ko i 
tik reik namu pastatimui.

ELIZABETH, N. J. 
Ofisas ir Vardas

Pine str.
Bet. 4-th & 5-th str.

Fabrikai
Ellzabethport N. J.

Earl, Ark.
Batiscan, Quebec.

d a s

Fred. Teršt e gen, 
Juvelirins, Dziegorn Įkas ir Sidabri

škas. Parduoda parasonus, yvairius 
dziegorius, taipgi pataiso gerai ir pigiai.

117 Broad str. Elizabeth, N’. J.

F. A Bergen
Parduoda Wholesale

305 Elizabeth Ave.
Elizabeth, N. J.

B. Bloch

NEW POINT HOTEL
A. Siohlenberger, P. op. 
339 Trumbull str.

Garsingos Kalil 
Balas.

Telefonas 665.

Pirmos kliasos Moteli
UŽLAIKO SCRANTON

P. Lll’AVlCZIA.
Geriausia už<

viu. Pirnn ki gerymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Kotelis

Žemesnis Yi
ant

S. Front str.
ties Elizai eth ltiv.er

Ar nori geros TrajankoTį, Jeigu taip, 
tai pirk LEH'IS'O fAETCVISZKA 
TliAJA'SKA. susidedanezią isz czystų 
žolių ir s/aknii. dailiuose blokiniuose

kurie lietuciszki sztornykai laiko, arba, 
jeigu nelaiko mes prisiųsiu! po apturėji 
mui pirma užmokesezio.

Gal tau plaukai slenka arba nori (lik
tus p’aukus turėt? Jei taip, tai raszyk 
pas mus. o gausi rodą, kaip isyti, A- 
gentų reikalaujam visur. Adresas.

P. W.Biersteh & So.
107 S. Main St.

Parduodame ir 
sas dalis Amerikos 
užsisenejusių ligų, 
gromatas indėkit už 
del atsakymo.

iuneziame i vi
nilo visokiu

Raszydami
2 c. markę

(Cleveland, Ohio.

užeiga dėl goru žmonių ir C

A. BAVAHSKA
I GShenandoah, Fa. i-1M Firststr. ELIZABETJIl’ORT N J

__________________
y (i TJ 1" , Puikiausias alus, sznapsas ir cigarai

j Žmonės geri sanžiniszki.
Lietuviszkas knįgas parduodu 

kopigiausa. Užpraszant jų katalio- 
gų reik Įdėti Į gromatų markę už 
5 c. ’.popieriniai pinigai siuncziasi 
registravotoj gromatoj. Adresas:

W. Kalvaitis, 
TILSIT, Ostpr. Germany.

Geistume pamatyti 
daugiau vyru.

Szitas musų sztoras yra labai popui 
ariszkas del moterių. Bet mes užtikri 

į name, kad jis yra atsakantis ir dėl vyru- i 
1 Ir sakem. kad kiekvienas nusistebės ir 
į netikės isz teip žemos prekės ir kad bu- 
I tu geras tavoms. Mes tikrai žinome,

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotaslaikrasztis.

Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir 

. kalbos.
Gaunamas Scrantone Pa. 1423

I Main a ve pas Rev. AKaupa už 1 
doleri.

Dar tik užsidėjau kriaueziu szapų 
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro 
o puikus kriauezius Adomas Ki- 
czas pasiuva taip puikiai, kad siu
tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat 
tai ateiki pažiūrėt

Pernyksztis iv užpernyszksztis 
po Į dolerio.

Gerkit,

pę aierCo’s
I kad niekur taip pigiai negausite visokiu I ’ 

Kuogeriausiai taiso ir virszutiniu ir apatiniu marszkiniu ir kit- 
, tokiu apsivilkim i! reikalingu daiktu.
Vyriszki virszutiniai margi marszkiniai 
35 coliu ilgio po 25ct. kiekvienas. Mar. 

gorius ir sziaip jau auk- szkiniai, ką kasztavo 75ct. dabar par- 
duodame už 50ct.

sinius ir sidabrinius dai

parduoda visokius dzie-

tus.
210 First st. Elizabeth’ |

136 FIRST SRT.

,Anthracite” aln. 
varantnota tikrai czystas.

Frank Boiler,
437 E. Jersey st. Elizabeth, N. J.

Mineraliszkas vanduo ir soda.
Taipgi pilsto į b on kas šokiu 
alus: Ballantinų, Fcigenspausų ir

Tuojaus prie People Depot, 
Minersville, Pa.

Laikau taipgi Wholesale Liquor 
Store ir dastatau į saliunus alų, 

r. tįt.oret

apd Co.
224 north 9-th str.

Philadelfhia, Pa,
importavotojai

Arnotu ir kiebku.
pataiso.
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W. K taborskjs ir J. S. Conneras, 
valdytojai.

Daneszani lietuviams, kad apemem ahtieką po numeriu

1801 Penn Avenue

Banka Bischofio
uždėta 1848 mete 

ame Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CitaHll te
New-Y orke
---------o---------

Shiiiczianie pinįgus visas dali* svieto pigel, sauge! Ir greitai

i\2K3KnsKFi NLSKX

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsą ir cigarus.

E. MASCOT prop.
314 Second str. Elizabeth port. N. J.f 

Agentas Californijos vyno, San Fran
cisco — New York.

A. MARSCHALL & Co.

Central Hotel
327—329 Trumbull itr. Elizabethport, 

N. J. Palei Central dipą.
A. HOFF propr

Parduoda sznapsą, viną, cigarus ir 
ir puikiausią alų.

Stritkarial sustoja pas duris.

Neil Cavan

186 First str.

CMSUtfCMSlV

Ifck\S MUSKSMnSKT

KRAJOWA
/ ant Kosciuszkos Paro 

dos už rūpestingą, tei 
singa ir artistiszką isz 
dirbimą.

1894

679 Milwaukee Avenue, CHICAGO,, ILL, 
Mano Dirltuwe tapo 

Apdoioanota

. įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz 
uių į krajų važiuojantiems ir iszsiuilCZiamC SZlpkOl’tO .

dėl atvažiavimo isz krajans j Amerika, 
Bankoje savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainymo, kaip tai: 
Maskoliuos rublių, Vokietijos markių, Austrijos gulden

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staats-Zeltung Building, New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

PITSBURG, PA.
Turime iszpandytas ir geriausias gįeduoles, taip isz Europos, 

kaip ir amerikiszkas, po pigiausias prekes. Del pagelbos bus visada 
aptiekoj gerai žinomas daktaras sžito miesto.

Adynos nuo 12 iki 2 po piet. Daktaro rodą už dyką, Aptie 
ka atidaryta dieną ir naktį.

Kas isz toliaus ateis su receptu, užmokant) kėlę 10 et. ant strit 
kario

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakortCS, apsau
goja nuo Ug’llieS ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę 
perka ir parduoda liaillU ir visokius reikalus atlieka kuotei 
rirgiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite 
riausius lotus Philadelpliijoje ir Camdene? 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?

O gal nori 
Tai eik pas

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintinga žmo
gų^ TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.Philade|phia,Pa
John C. Mannino-

CAFE.
Cor. 2-nd & Bond str.

ELIZABETH, N. J.

John Clark
Puikiausias alus, sznapsas, 

nas ir szviežias elis.
232 First str. Cor. Pine str.

Elizabeth, N.

vy

1
t

)
) 
>

MAKŪNŲ, SZARPŲ, 
E U K ARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunigams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
Sus augszcziaus paminėtus daig-

ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausg praktiką ir dėl to galiu 
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.

EMi\^«r*<sxTy?rMSYX7jtMix^zč*iawj{tHiw

CHICAGO, ILL.
£32

W. A. Walsh J r-
Užlaiko visokius geležinius iszdar- 
bius, Garinius peczius, blekias.
Taiso visokių kainu peczius ir gro
tas. Laikt; visokius įrankius dūlei 
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir 
forniezius į stabas.
218 & 220 Second str.

Gyvena: 330 Franklin str.
Elizabeth, N. J.

Vietinis Telef 217 B.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.

Lietuviszkas saliunas
NX- XVicIeilvossj

65 Broadway Elizabeth, N. J.
Tai vaikino kur smagu užeit! Gorimai 
visi kopuikiausi. o žmogus geras, meilus 
Nuveik, o pamatisi! Milžiniszki stiklai 
Lagerio Alio ir Porterio. Free Lunch 
diena ir naktį.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną 
----- GAUSITE PAS-----  
BARNSTON Tea Co

6 BARCLEY STR.
New York’e.

Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir 
vyną.

B. Brody
Geriausias visam mieste bar

bens. Kerpa plaukus, skuta barz
das kuopuikiausiai.

171 First street 
ELIZABETH. N. J.

VISI VYRAI PAS

Joną Smaidziuną!
Rasite szaltą alų, seniausias 

arielkas, vyną net isz Europos, 
o cigarus net isz Turkijos.

Atsilankyki t po numeriu:
246 1-st st. cor. Port Avenue

ELIZABETHAN. J.
Kiekvieną subatos vakarą muzika 

ir szokiai.


